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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 Η παρούσα µελέτη αφορά στην µελέτη «Προµήθειας και Εγκατάστασης» 

φωτιστικών σωµάτων στον προσήνεµο µώλο – κυµατοθραύστη του Λιµένα 

Καλαµάτας που ανήκει στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας, προκειµένου να 

αξιοποιηθεί λειτουργικά και να δηµιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας του 

κοινού και των χρηστών. 

 

Τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν αναφέρονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές και στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της Μελέτης. Οι 

απαιτήσεις για τα εν λόγω υλικά αναφέρονται σαφώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

των Υλικών της Μελέτης.  

 

Η προµήθεια θα γίνει µε Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε τους 

όρους Υ. Α. 11389/93 του Υπουργείου εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄185/93 Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), του Ν2286/95, του Ν3463/06 

(Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και κάθε άλλης διάταξης που αφορά τις 

προµήθειες όπως ισχύουν.  

 

Η επιλογή του αναδόχου προµηθευτή θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη 

τιµή, µετά από τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών επί την βάση της 

συµφωνίας των προσφερόµενων υλικών µε αυτών της µελέτης.  

 

Στην περίπτωση που η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου δεν 

καλύπτει τις προδιαγραφές των υλικών της µελέτης, το σύνολο της προσφοράς 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο και η επιτροπή διαγωνισµού δεν θα προβεί στο 

άνοιγµα της οικονοµικής του προσφοράς. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Στην παρούσα µελέτη περιλαµβάνεται η τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών 

σωµάτων στον προσήνεµο µώλο – κυµατοθραύστη του Λιµένα Καλαµάτας µε 

στόχο την δηµιουργία ασφαλών οπτικών συνθηκών για το κοινό και τους χρήστες 

προκειµένου να αξιοποιηθεί λειτουργικά ο µώλος και να αποδοθεί σε χρήση. 

Με βάση την φωτοτεχνική µελέτη που εκπονήθηκε – στοιχεία της οποίας 

περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη – είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 35 

φωτιστικών σωµάτων για την κάλυψη όλου του µήκους του µώλου (µήκος περίπου 

500 κυρτό κοµµάτι τοιχωµάτων – 550 ευθείο κοµµάτι τοιχωµάτων) και πιο 

συγκεκριµένα το πιο στενό τµήµα αυτού που εκκινεί από τον φράχτη και µέχρι τον 

κόκκινο φάρο. Επιπροσθέτως θα προσκοµισθούν επιπλέον 2 τεµάχια φωτιστικών 

σωµάτων που ενδεχοµένως χρειαστούν για λόγους συντήρησης στο µέλλον. 

Τα φωτιστικά που επιλέχθηκαν εν προκειµένω έχουν δυνατότητα µεγάλης 

κατά µήκος κάλυψης και ειδική κατεργασία που είναι κατάλληλη για την διασφάλιση 

της µη καταστροφής τους σε παραθαλάσσια περιοχή. Είναι δηλαδή απολύτως 

ασφαλή για τοποθέτηση σε τέτοιου είδους εφαρµογές. 

Τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στα 2,5 µέτρα ύψος επί του τοίχου και η 

µεταξύ τους απόσταση θα είναι 30 µέτρα (ενδεχόµενη αλλαγή του ύψους 

τοποθέτησης πχ µέχρι τα 3,00 µέτρα θα προσδιοριστεί σε συµφωνία και µετά από 

υποδείξεις της επίβλεψης).  

Για την επίτευξη του κατάλληλου αισθητικού αλλά και λειτουργικού 

αποτελέσµατος τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν στην πλευρά του µώλου στην οποία 

υπάρχει ο χώρος του περιπάτου, µε στόχο τόσο την ασφαλή διέλευση των 

επισκεπτών, όσο και την ασφάλεια των χρηστών του χώρου (καΐκια κλπ)  

Οι λαµπτήρες των φωτιστικών σωµάτων θα έχουν θερµοκρασία χρώµατος 

2.800
ο
Κ έως 3.200

ο
Κ, ήτοι θα παράγουν θερµό λευκό χρώµα φωτός. Οι λαµπτήρες θα 

είναι µεταλλικών αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα. 

Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει: 

1. την τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων που έχουν επιλεγεί επί 

ανοξείδωτης βάσης – στήριξης – στα τοιχώµατα του κυµατοθραύστη 

εκκινώντας από τον κόκκινο φάρο και καταλήγοντας στον φράχτη,  

2. την στερέωση των βάσεων στήριξης ανά 30µέτρα κατά µήκος του µώλου, 



3. την εκσκαφή χάνδακα και την τοποθέτηση σωλήνα δοµηµένου διπλού 

τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (coreggateg) Φ110 από το τελευταίο επίτοιχο 

φωτιστικό που θα τοποθετηθεί κοντά στον φράχτη και µέχρι το σηµείο από το 

οποίο θα τροφοδοτηθεί η όλη εγκατάσταση µε ρεύµα. Εν προκειµένω µέχρι το 

Πίλαρ που βρίσκεται εντός του χώρου του Λιµενικού Ταµείου και τροφοδοτεί 

µε ρεύµα τους 4
ους

 µεγάλου ύψους υπάρχοντες ιστούς στο χώρο πριν από το 

στενότερο κοµµάτι του µώλου µήκους 1050 µέτρων. Η απόσταση µεταξύ του 

Πίλαρ και του σηµείου που θα τοποθετηθεί ο σιδηροσωλήνας παραπλεύρως 

του τοιχίου του µώλου για την τροφοδότηση µε ρεύµα των φωτιστικών 

σωµάτων που προαναφέραµε είναι περίπου 250 µέτρα, 

4. την κατασκευή καναλίου διαστάσεων 0,30cm(πλάτος) χ 

0,30cm(ύψος) από σκυρόδεµα στην στέψη του τοιχίου του µώλου 

µήκους περίπου 1000 µέτρων και την τοποθέτηση εντός αυτού σωλήνα 

δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (coreggateg) Φ63, 

5. την κατασκευή κατακόρυφου καναλιού από σκυρόδεµα διαστάσεων 

0,30cm(πλάτος) χ 0,30cm (βάθος) για την προστασία του γαλβανισµένου 

σιδηροσωλήνα 4΄΄ που θα τοποθετηθεί κάθετα στον τοίχο και του καλωδίου 

ΝΥΥ5χ16mm2 που θα διατρέχει αυτόν, στο σηµείο σύνδεσης του υπόγειο µε 

το επίτοιχο δίκτυο, 

6. την κατασκευή καθ όλο το προαναφερόµενο µήκος εσκαφής επί του εδάφους 

ανά 30 µέτρα περίπου 10 τεµαχίων φρεατίων,  

7. την τοποθέτηση του καλώδιο ΝΥΥ 5χ16mm2 από το πίλαρ µέχρι και το 

τελευταίο φωτιστικό που βρίσκεται παραπλεύρως του κόκκινου φάρου,  

8. την τοποθέτηση των κουτιών διακλαδώσεως, του σωλήνα Φ25 και του 

καλωδίου ΝΥΥ 3χ1,5mm2 για την τροφοδότηση των φωτιστικών 

σωµάτων, 

9. την ανακατασκευή της διανοµής του γενικού πίλαρ ηλεκτροδότησης για την 

κάλυψη των αναγκών αύξησης ισχύος από Νο2 σε Νο3,  

10. την εκπόνηση Υ∆Ε για την σύνδεση µε το υπάρχον πίλαρ της εγκατάστασης. 

Η σύνταξη Υ∆Ε θα περιλαµβάνει και τις λοιπές γραµµές τροφοδοσίας του 

πίλαρ από το οποίο θα εκκινεί η παροχή ρεύµατος, θα αντιστοιχεί δηλαδή 

στην αύξηση ισχύος από Νο2 σε Νο3, 

Κατά την διάρκεια της σύµβασης θα εξεταστεί το ενδεχόµενο να γίνει 

εκσκαφή, µόνο µέχρι τον 4
ο
 µεγάλου ύψους υπάρχοντα ιστό που τροφοδοτείται κατά 

σειρά µε ρεύµα από το πίλαρ, προς αποφυγή του µέγιστου µήκους εκσκαφών το 

οποίο µπορεί να χρειαστεί και είναι τα 250 µέτρα σύνολο. Ο ιστός αυτός είναι 

πλησιέστερα στον φράχτη του στενότερου κοµµατιού του µώλου, στο οποίο θα 

τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώµατα. Στην περίπτωση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

το υπάρχον δίκτυο από το πίλαρ µέχρι τον 4ο ιστό και τα φρεάτια τα οποία υπάρχουν 

παραπλεύρως των 4ων ιστών, θα περαστεί το καλώδιο ΝΥΥ 5χ16mm2 εντός αυτού 

του δικτύου και η συνολική εκσκαφή που θα προκύψει θα είναι πολύ λιγότερη σε 

µήκος. Αν λοιπόν διαπιστωθεί ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί το υπάρχον υπόγειο 

δίκτυο από το πίλαρ και µέχρι τον 4ο ιστό, θα κατασκευαστούν οπωσδήποτε 

ενδιάµεσα φρεάτια, για να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί το υπόγειο δίκτυο µε ευκολία 

για την τοποθέτηση του καλώδιου NYY5x16mm2. 

∆ιευκρινίζουµε ότι το µήκος των 250 µέτρων, χωρίζεται σε δυο κοµµάτια, 

ήτοι 125 µέτρα εκσκαφή επί ψαθωτής λιθόστρωσης, µέχρι δηλαδή τον πρώτο φράχτη 

και τον 1
ο
 µεγάλου ύψους υπάρχοντα ιστό και 125 µέτρα εκσκαφή επί ασφάλτου, 



µέχρι περίπου τον δεύτερο φράχτη. Κατά το µήκος της δεύτερης διαδροµής 

συναντάµε και τον 4
ο
 µεγάλου ύψους υπάρχοντα ιστό που προαναφέραµε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Οι υποψήφιου ανάδοχοι θα διασφαλίζουν ότι όλες οι επί µέρους 

κατασκευάστριες εταιρίες των απαιτούµενων υλικών που προδιαγράφονται από την 

µελέτη θα ακολουθούν Ευρωπαϊκές ή Αµερικάνικες προδιαγραφές.  

Οι κατασκευάστριες εταιρίες των επί µέρους υλικών θα είναι εύφηµοι οίκοι 

εγνωσµένου κύρους και θα διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που 

αποδεδειγµένα θα διασφαλίζουν το γεγονός ότι τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα 

είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς, 

Αµερικανικούς και Ελληνικούς Κανονισµούς.  

Τα προσφερόµενα υλικά θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών των Υλικών της µελέτης.  

Η επιτροπή έχει το δικαίωµα πριν από το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και σε κάθε περίπτωση πριν την 

ανακήρυξη του µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει 

διευκρινήσεις που θα αφορούν στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και στα λοιπά 

δικαιολογητικά στοιχεία, ήτοι πιστοποιητικά (ISO, CE) και λοιπά έγγραφα των 

εταιριών κατασκευής των υλικών τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει να 

τοποθετηθούν στο έργο. 

 

 

 



1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ (Α.Τ.1) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του φωτιστικού 

σώµατος και του λαµπτήρα που περιγράφεται παρακάτω.  

Επίσης είναι υποχρέωση του υποψήφιου αναδόχου να 

προσκοµίσει τα τεχνικά στοιχεία του προτεινόµενου 

φωτιστικού, τα πιστοποιητικά και την φωτοτεχνική µελέτη. Η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα στην περίπτωση που το κρίνει 

σκόπιµο να παραπέµπει το φωτιστικό δείγµα για φωτοτεχνικό 

έλεγχο στο εργαστήριο του ΕΜΠ, µε έξοδα του αναδόχου. 

Επίτοιχο φωτιστικό σώµα ενδεικτικού τύπου OLV330-TC-

70/H[S] της εταιρίας We.Εf µε Luminaire efficiency : 69%, 

κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 

χώρους, έµµεσου φωτισµού, ασύµµετρης κατανοµής της δέσµης. 

Κατάλληλο για λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 70W µε 

κεραµικό καυστήρα, θερµοκρασίας χρώµατος από 2.800ο Κ έως 

3.200ο Κ.  

Θα αποτελείται από το σώµα που θα είναι κατασκευασµένο 

από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, µε ειδική επεξεργασία 

κατά της διάβρωσης, εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές και 

θερµοκρασιακές µεταβολές, βαµµένο σε χρώµα επιλογής της 

υπηρεσίας. Θα φέρει κάτοπτρο ασύµµετρης κατανοµής της 

δέσµης από χηµικώς καθαρό ανοδιωµένο αλουµίνιο υψηλής 

ποιότητας. 

Θα κλείεται µε κρύσταλλο ασφαλείας, ανθεκτικό στις 

καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές, µέσω στεφάνης από 

χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου το οποίο θα χρησιµεύει και 

ως αντιθαµβωτικό. Το κρύσταλλο θα είναι τοποθετηµένο σε 

οριζόντια θέση. Θα φέρει παρέµβυσµα από σιλικόνη και θα 

επιτυγχάνεται βαθµός προστασίας ΙΡ 65 και IK08. Το φωτιστικό 

σώµα θα είναι κλάσης Ι, θα διαθέτει δύο στυπιοθλίπτες για 

είσοδο και έξοδο του τροφοδοτικού καλωδίου. Τα όργανα 

εναύσεως του λαµπτήρα θα είναι ενσωµατωµένα και ηλεκτρικός 

συνδεδεµένα.  



Οι διαστάσεις και η µορφή του φωτιστικού σώµατος θα 

είναι παρόµοια µε τα παρακάτω σχέδια.  

Οποιαδήποτε διαφοροποίηση των διαστάσεων και της 

συνολικής αισθητικής του φωτιστικού σώµατος, θα γίνεται 

αποδεχτή από την Υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι: 

1. θα δίνεται από τον κατασκευαστή βεβαίωση που θα 

εξασφαλίζει ότι το φωτιστικό σώµα έχει υποστεί 

ειδική κατεργασία που διασφαλίζει της µη 

καταστροφή του στην περίπτωση τοποθέτησης του 

στον χώρο του Λιµένα δηλαδή σε παραθαλάσσια 

περιοχή.  

2. δεν θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο κατά 

την διάρκεια της σύµβασης τροποποίηση των τιµών 

της βάσης στήριξης των φωτιστικών που σε κάθε  

περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση 

του φωτιστικού σώµατος στον κυµατοθραύστη 

   

   
 

 

Λαµπτήρας  

70W HIT-CE 70W/830 µεταλλικών αλογονιδίων κεραµικού 

καυστήρα G8,5. 

 

Προδιαγραφές 



Θα είναι τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή, 

δηµοσιευµένο στον επίσηµο κατάλογο της κατασκευάστριας 

εταιρείας,  η οποία πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά EN 29000, (ISO 9001) σε όλα της 

τα εργοστάσια. Θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνο µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598 και να φέρει σήµα έγκρισης CE. 

Κατά την παραλαβή των υλικών η επίβλεψη ή η επιτροπή 

παραλαβής, θα ελέγξει την ύπαρξη του CE, επί των φωτιστικών. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος θα 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του (Ν1599/1986) για την ακρίβεια 

των επισυναπτόµενων στον φάκελο του στοιχείων που 

αφορούν στην ποιότητα του φωτιστικού σώµατος που επέλεξε 

να τοποθετηθεί στο έργο όπως και για την γνησιότητα των 

πιστοποιητικών που τα συνοδεύουν. 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση 

(Ν1599/1986) του προµηθευτή των φωτιστικών και ιστών για 

την ακρίβεια των Τεχνικών Στοιχείων του φακέλου έγκρισης 

από την Υπηρεσία, όπως και της Φωτοτεχνικής Μελέτης.  

Η υπεύθυνη δήλωση θα παραπέµπει: 

1. στα τεχνικά στοιχεία του φωτιστικού που αφορούν 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

2. στην Φωτοµετρική Καµπύλη (πολικό διάγραµµα) του 

φωτιστικού όπως και το Ενδεικτικό ∆ιάγραµµα 

Κάλυψης του φωτιστικού. 

3. στην φωτοτεχνική µελέτη, που θα έχει συνταχθεί µε 

βάση αυτή της υπηρεσίας και θα πρέπει να έχει στις 

ίδιες επιφάνειες παραπλήσια αποτελέσµατα. Η 

φωτοτεχνική µελέτη θα προσκοµισθεί σε εκτελέσιµο 

αρχείο και όχι σε pdf. 

4. σε δισκέτα θα προσκοµισθούν τα εκτελέσιµα αρχεία του 

φωτιστικού σώµατος µε βάση τα οποία συντάχθηκε η φωτοτεχνική 

µελέτη (x.ldt αρχείο). 



5. στα πιστοποιητικά ISO και CE, EN60598 για το 

συγκεκριµένο φωτιστικό σώµα από την εταιρία 

παραγωγής του 

Επίσης εφόσον η Υπηρεσία το επιθυµεί, ο ανάδοχος, θα 

καταθέσει δείγµα του προτεινόµενου φωτιστικού σώµατος, 

προκειµένου να ελεγχθεί σε κατασκευαστικό επίπεδο. Στην 

περίπτωση που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού 

διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε αυτά της 

µελέτης η Υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να παραπέµπει τα 

δείγµατα σε έλεγχο στο κατάλληλο κρατικό εργαστήριο µε έξοδα 

του αναδόχου.  

Το φωτιστικό σώµα στην περίπτωση που είναι Ελληνικής 

Κατασκευής και συνοδεύεται από ∆ήλωση Συµµόρφωσης CE, 

θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο από εργαστήριο του 

εσωτερικού (ΕΜΠ), και από το ΕΛΚΕΠΥ. Τα παραπάνω θα 

αποδεικνύονται εγγράφως από στοιχεία που συνοδεύουν τον 

Τεχνικό Φάκελο του φωτιστικού. Η Υπηρεσία έχει την 

δυνατότητα να ζητήσει να κατατεθεί ο πλήρης Τεχνικός Φάκελος 

του φωτιστικού, ή οποιοδήποτε επιµέρους στοιχείο του 

φακέλου. Στην περίπτωση που το φωτιστικό σώµα που 

προτείνει ο ανάδοχος δεν είναι ελληνικής κατασκευής, θα πρέπει 

να έχει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ότι είναι ελεγµένο ως 

δείγµα, από αντίστοιχο εργαστήριο του εξωτερικού. Όλα τα 

έγγραφα πιστοποίησης των παραπάνω, που θα κατατεθούν στην 

Υπηρεσία θα είναι νοµίµως επικυρωµένα. Η Υπηρεσία έχει το 

δικαίωµα στην τελευταία περίπτωση να παραπέµπει το 

φωτιστικό δείγµα για φωτοτεχνικό έλεγχο στο εργαστήριο του 

ΕΜΠ, µε έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην 

Υπηρεσία τα αποτελέσµατα των φωτοµετρήσεων και τα 

εκτελέσιµα αρχεία x.ldt του πολικού του διαγράµµατος 

Κατά την διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα 

αποδεικνύει µέσω των δελτίων αποστολής την προέλευση του 

φωτιστικού, ότι δηλαδή αγοράσθηκε από τον προµηθευτή-

κατασκευαστή τον οποίο ο ίδιος είχε προτείνει. 

Επίσης η υπηρεσία έχει το δικαίωµα µετά το πέρας της 

εκτέλεσης της εργολαβίας να ζητήσει την µέτρηση µε το 

κατάλληλο όργανο (Λουξόµετρο) των φωτοµετρικών στοιχείων 



του έργου που κατασκευάσθηκε, προκειµένου να ελεγχθεί αν τα 

αποτελέσµατα ταυτίζονται µε αυτά της φωτοτεχνικής µελέτης 

που κατατέθηκε από τον ανάδοχο για το εν λόγω φωτιστικό.  

Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν ταυτίζονται µε 

αυτά της Φωτοτεχνικής Μελέτης, η Υπηρεσία θα έχει την 

δυνατότητα να απαιτήσει την αλλαγή του φωτιστικού σώµατος 

πριν την πλήρη εξόφληση του αναδόχου. 

∆ιευκρινίζουµε ότι, τα δυο από αυτά τα φωτιστικά σώµατα 

θα διατηρηθούν ως ανταλλακτικά και θα παραδοθούν στο 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Καλαµάτας. 

 

 

2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΒΙ∆ΕΣ Ή 

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΚΟΥΤΙ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ – ΣΩΛΗΝΑΣ 

Φ25 - ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 3χ1,5mm2(Α.Τ.2) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια: 

1. της βάσης στερέωσης του φωτιστικού σώµατος,  

2. η προµήθεια των ανοξείδωτων βιδών και ανοξείδωτων 

στριφωνιών και παξιµαδιών,  

3. του κουτιού διακλαδώσεως,  

4. των κατάλληλων ρακόρ για την διέλευση των 

καλωδίων ανεξαρτήτου διατοµής,  

5. όπως και η προµήθεια του απαραίτητου µήκους 

καλωδίου NYY 3χ1,5mm2 το οποίο θα συνδέει το 

φωτιστικό σώµα µε το κουτί διακλάδωσης και στην 

συνέχεια µε το καλώδιο ΝΥΥ 5χ16mm2 που θα έχει 

τοποθετηθεί εντός του κανάλιου από σκυρόδεµα 

διαστάσεων 0,30cm(πλάτος) χ 0,30cm(ύψος) 

6. η προµήθεια της κατάλληλης βάσης ασφαλειών και της 

ασφάλειας που θα τοποθετηθεί εντός του κουτιού 

διακλάδωσης για την προστασία των φωτιστικών 

σωµάτων.  



 

Η Βάση στήριξης θα έχει κατάλληλες διαστάσεις για την 

τοποθέτηση του φωτιστικού στον προσήνεµο µώλο (8,7΄΄ χ 8,7΄΄) 

και θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 

2mm.  

Λόγω του γεγονότος ότι τα τοιχώµατα του µώλου είναι 

κάθετα στο πρώτο κοµµάτι του µήκους του µώλου - περίπου 550 

µέτρων - και κεκλιµένα στο δεύτερο κοµµάτι του µήκους του 

µώλου – περίπου 500 µέτρων, θα πρέπει να κατασκευαστούν 

δυο διαφορετικές βάσεις στήριξης των φωτιστικών σωµάτων 

(σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο) στις οποίες να µπορούν να 

προσαρµοστούν τα φωτιστικά σώµατα κατά τρόπο ώστε το 

κάτω µέρος τους να δίνει την δυνατότητα στην δέσµη του φωτός 

να στοχεύει στο κατάστρωµα του µώλου. ∆ηλαδή η κάτω 

πλευρά του φωτιστικού σώµατος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να είναι παράλληλη στο κατάστρωµα του κυµατοθραύστη. Στο 

δεύτερο δηλαδή κοµµάτι των 500 µέτρων του µώλου, η 

κατασκευή της βάσης στήριξης θα πρέπει να γίνει 

συνυπολογίζοντας την γωνία κλίσης των τοιχωµάτων του. 

Η ανοξείδωτη λαµαρίνα της βάσης στήριξης, θα έχει 

τέσσερις οπές στερέωσης της στα τοιχώµατα του µώλου και θα 

τοποθετηθεί επί αυτού µε την χρήση των κατάλληλων µέσων 



διάτρησης µε τέσσερις ανοξείδωτες βίδες ή στριφώνια – 

συµπεριλαµβανοµένου ανοξείδωτες παξιµαδιών και λοιπών 

παρελκοµένων που θα διασφαλίζουν την επαρκή στήριξή τους 

χωρίς προβλήµατα. Στο κέντρο του σηµείου που θα τοποθετηθεί 

το φωτιστικό θα υπάρχει τρύπα καταλλήλων διαστάσεων για 

την τοποθέτηση του στυπιοθλίπτη του φωτιστικού σώµατος 

µέσα από τον οποίο θα περνούν τα καλώδια στο πίσω µέρος της 

βάσης στερέωσης.  

 

Εντός του καναλιού από σκυρόδεµα διαστάσεων 

0,30cm(πλάτος) χ 0,30cm(ύψος) θα τοποθετηθεί κουτί 

διακλάδωσης καταλλήλων διαστάσεων – ενδεικτικού τύπου 

Κουβίδη CONDUR/CONFLEX ΗΤ Φ63 – ούτως ώστε να µπορούν 

τα καλώδια ΝΥΥ 5χ16mm2 που θα είναι τοποθετηµένα στον 

σωλήνα δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ63 να 

συνενωθούν µε το καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5mm2 που θα είναι 

τοποθετηµένο εντός του σωλήνα Φ25. 

Το κουτί διακλάδωσης θα τοποθετηθεί µε τρόπο ώστε το 

µπροστινό µέρος – δηλαδή το καπάκι του – να είναι πρόσωπο µε 

τα τοιχώµατα του µώλου (βλέπε σχήµα παραπάνω) που 

«βλέπουν» βόρεια, δηλαδή να είναι εµφανές από την πλευρά του 

µώλου που θα τοποθετηθούν τα φωτιστικά σώµατα. Θα 



δηµιουργηθεί δηλαδή µε τον ξυλότυπο που θα χρησιµοποιηθεί 

για το κανάλι από σκυρόδενµα, ένα είδος φρεατίου το οποίο δεν 

θα έχει την πάνω πλευρά του ανοιχτή, αλλά θα έχει ανοιχτή την 

πλευρά του η οποία θα «βλέπει» βόρεια – δηλαδή «πρόσωπο» 

στην πόλη.  

Στις πλαϊνές πλευρές αυστηρά, του κουτιού διακλάδωσης, 

ήτοι δεξιά και αριστερά (και όχι από πάνω ή από κάτω) θα 

υπάρχουν ειδικά ρακόρ ενδεικτικού τύπου Κουβίδη Φ63, για την 

διατήρηση της συνέχειας του δικτύου που δηµιουργείται από τον 

σωλήνα δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ63 

από φωτιστικό σε φωτιστικό. Επίσης αυστηρά στην µια από τις 

δυο πλαϊνές του πλευρές (και όχι από πάνω ή από κάτω) το 

κουτί θα φέρει ένα ρακόρ Φ25 για την διέλευση των καλωδίων 

τροφοδοσίας ΝΥΥ 3χ1,5mm2 των φωτιστικών σωµάτων.  

Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε φωτιστικού σώµατος θα 

είναι ΝΥΥ 3χ1,5mm2 και θα τοποθετηθεί πριν από αυτό 

κατάλληλη βάση ασφαλειών και ασφάλεια στο σηµείο σύνδεσης 

του µε τα καλώδια ΝΥΥ 5χ16mm2 εντός του κουτιού 

διακλαδώσεως.  

Το καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5mm2 θα διέρχεται από το σωλήνα 

ενδεικτικού τύπου Κουβίδη CONDUR/CONFLEX ΗΤ Φ25 για την 

τροφοδότηση του φωτιστικού σώµατος. Το καλώδιο θα έχει το 

κατάλληλο µήκος που χρειάζεται για να φτάσει από το κουτί 

διακλάδωσης στο φωτιστικό σώµα, το οποίο σε καµία 

περίπτωση δεν θα ξεπερνάει το ενάµιση µέτρο.  

Το καλώδιο ΝΥΥ 3χ1,5mm2 θα εκκινεί από το κουτί 

διακλάδωσης αυστηρώς από το πλάι και θα εισέρχεται στο 

φωτιστικό σώµα αυστηρώς από το πλάι ή από την κάτω µεριά – 

και σε καµία περίπτωση από την πάνω πλευρά του φωτιστικού 

σώµατος - δηλαδή ακριβώς πίσω από την βάση στήριξης από 

ανοξείδωτη λαµαρίνα, προκειµένου να εισαχθεί στον 

στυπιοθλίπτη του φωτιστικού σώµατος. 

Η σωλήνα ενδεικτικού τύπου Κουβίδη CONDUR/CONFLEX 

ΗΤ Φ25, θα αρµολογηθεί µεταξύ των λίθων των τοιχωµάτων του 

µώλου και θα καλυφθεί αυστηρά µε το κατάλληλο οικοδοµικό 

υλικό, κατά τρόπο ώστε να είναι απόλυτα χωνευτό στην 



λιθοδοµή, προς αποφυγή µελλοντικών βανδαλισµών, σε κάθε 

περίπτωση. 

 

 

3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ CORREGETEG Φ63 (Α.Τ.3) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια σωλήνα δοµηµένου 

διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ63 (Corregeteg) µε όλα τα 

τεµάχια σύνδεσης που απαιτούνται για την κάλυψη των µέτρων 

µήκους της µελέτης από το επίτοιχο δίκτυο και µέχρι το 

κατέβασµα που θα γίνει µε την χρήση γαλβανισµένου 

σιδηροσωλήνα 4΄΄ και ο οποίος θα καταλήγει σε φρεάτιο. Μέσω 

του φρεατίου αυτού και σε συνέχεια µέσω του σκάµατος επί 

εδάφους, θα συνδέονται τα φωτιστικά σώµατα, χρήση 

καλωδίων µε το πίλαρ της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.  

Στην τιµή αυτή περιλαµβάνεται η µε έντεχνο τρόπο 

σύνδεση του σωλήνα δοµηµένου διπλού τοιχώµατος 

πολυαιθυλενίου Φ63 (Corregeteg) µε τον γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα 4΄΄, αφήνοντας στο σηµείο σύνδεσης τους οπή 

στο σκυρόδεµα διαστάσεων 30χ30 µε «πρόσωπο» προς την 

Πόλη, δηλαδή θα γίνεται διακοπή του καναλιού από σκυρόδεµα 

στην µπροστινή του πλευρά – βόρεια πλευρά του. Θα 

κατασκευαστεί δηλαδή µε την χρήση των απαραίτητων 

ξυλοτύπων µόνο η πάνω και η πίσω πλευρά του καναλιού από 

σκυρόδεµα για λόγους προστασίας από βανδαλισµούς. 

Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την 

προσκόµιση επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ CORREGETEG Φ110 (Α.Τ.4) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια σωλήνα δοµηµένου 

διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ110 (Corregeteg) µε όλα 



τα τεµάχια σύνδεσης που απαιτούνται για την κάλυψη των 

µέτρων µήκους της µελέτης από το σηµείο σύνδεσης του 

επίτοιχου δικτύου (µέσω του γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα) µε 

το υπόγειο δίκτυο και είτε µέχρι τον 4ο µεγάλου ύψους υπάρχοντα ιστό 

(πριν τον φράχτη) είτε µέχρι το πίλαρ της ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης. Σε αυτήν περιλαµβάνεται η µε έντεχνο τρόπο 

σύνδεση του σωλήνα δοµηµένου διπλού τοιχώµατος 

πολυαιθυλενίου Φ110 (Corregeteg) µε τον γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα 4΄΄ εντός του φρεατίου που θα κατασκευαστεί επί 

δαπέδου για την αλλαγή πορείας του δικτύου. 

Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την 

προσκόµιση επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

5) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 4΄΄ (Α.Τ.5) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια µεταφορά και 

τοποθέτηση γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα 4΄΄ µε όλα τα τεµάχια 

σύνδεσης που απαιτούνται για την τοποθέτηση του επί τοίχου. 

∆ιευκρινίζουµε ότι ο γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα 4΄΄ θα 

ενσωµατωθεί µέσα σε κανάλι από σκυρόδεµα διαστάσεων 0,30cm(πλάτος) 

χ 0,30cm(βάθος) το οποίο θα κατασκευαστεί για την προστασία του 

γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα 4΄΄ και του καλωδίου ΝΥΥ5χ16mm2 που θα 

διατρέχει αυτόν, στο σηµείο σύνδεσης του υπογείου µε το επίτοιχο δίκτυο. 

Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την 

προσκόµιση επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

 

6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ NYY 5χ16mm2 (A.T.6) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια καλωδίου NYY 

5χ16mm2 για την κάλυψη όλων των µέτρων µήκους της 

µελέτης. 



Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την 

προσκόµιση επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

 

7) ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ (Α.Τ.7) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται: 

1. η χρήση «τροχού διάνοιξης τάφρων συγκεκριµένης 

διατοµής» ήτοι µηχάνηµα που έχει την δυνατότητα να κόψει 

ανεξαρτήτως του είδους υποστρώµατος από 16cm έως 23cm 

πλάτος και µέχρι 60cm βάθος. Στα πλαίσια της τοµής θα 

πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

i. καθαίρεση ασφαλτικών ταπήτων µέσα σε κατοικηµένη 

περιοχή (για φάρδος χάνδακα 23cm)  

ii. καθαίρεση σκυροδέµατος (για φάρδος χάνδακα 23cm) 

iii. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες για την 

κατασκευή χάνδακα πλάτους 23cm και βάθους 60cm 

ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση της σωλήνας 

Corregeteg Φ110 και του καλωδίου ΝΥΥ 5χ16mm2 

∆εν θα αποζηµιωθεί επιπρόσθετα της παρούσας τιµής ο 

προµηθευτής σε περίπτωση που εκτιµά ότι απαιτείται η διάνοιξη 

τοµής µεγαλύτερου πλάτους και η αποκατάσταση της µε την 

χρήση εναλλακτικού µηχανήµατος. 

2. ακριβώς πάνω από την τοποθέτηση του σωλήνα Corregeteg 

Φ110 σε βάθος 60cm θα γίνει διάστρωση µε 3Α πάχους – ύψους 

15cm 

3. επανεπίχωση του χάνδακα µε προϊόντα εκσκαφών πάχους – 

ύψους 8cm 

4. φορτοεκφόρτωση και µεταφορά µε µηχανικά µέσα σε 

απόσταση 10χιλ των εναποµοινοντων προϊόντων εκσκαφών 



5. διάστρωση µε 3Α για κατασκευή βάσης έδρασης 

ασφαλτοτάποιτα πάχους – ύψους 10cm 

6. ασφαλτική προεπάλοιψη δια χειρός 

7. κατασκευή ασφαλτοτάποιτα Α265 για την αποκατάσταση 

της τοµής στο εν λόγω σηµείο πάχους 5cm 

Τα ακριβή µέτρα µήκους του χανδακιού θα προσδιοριστούν µε κατά την 

εκτέλεση της προµήθειας µέσω επιµετρητικών στοιχείων. 

Η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τα µέτρα µήκους του παρόντος 

και να εξοφλήσει τον προµηθευτή µε βάση τα επιµετρητικά στοιχεία. 

Στην περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων συνθηκών το βάθος των εκσκαφών 

διαφοροποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως µε την επίβλεψη, ο προµηθευτής θα 

αποζηµιωθεί αναλογικά µε το βάθος των εκσκαφών. 

 

 

 

 

 

8) ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ ΣΕ 

ΨΑΘΩΤΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ (Α.Τ.8) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται: 

1. η αποξήλωση της υπάρχουσας λιθόστρωσης και εξαγωγή 

ακεραίων λίθων (για φάρδος χάνδακα από 16 έως 23cm) µε 

προσοχή, για την εξαγωγή τους σε ποσοστό 50% και πάνω 

2. εν προκειµένω µετά την αποξήλωση θα χρησιµοποιηθεί 

«τροχός διάνοιξης τάφρων συγκεκριµένης διατοµής» ήτοι  

µηχάνηµα που έχει την δυνατότητα να κόψει ανεξαρτήτως του 

είδους του υποστρώµατος από 16cm έως 23cm πλάτος και µέχρι 

60cm βάθος ή οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα επιθυµεί ο 

προµηθευτής χωρίς όµως επιπρόσθετη επιβάρυνση για την: 

I. καθαίρεση υπάρχουσας στρώσης άµµου και κυµαινόµενου 

πάχους από 10 έως 12 cm (για φάρδος χάνδακα από 16 

έως 23cm) 



II. καθαίρεση ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος 15cm (µε 

πλέγµα) µε δυσχερή εφαρµογή τεχνικών µη διαταραγµένης 

κοπής (τροχός) - για φάρδος χάνδακα από 16 έως 23cm 

III. εκσκαφή θεµελίων και τάφρων βάθους 20cm µετά της 

µεταφοράς των υλικών καθαίρεσης - εκσκαφής σε 

απόσταση 10χιλ. (για φάρδος χάνδακα από 16 έως 23cm) 

ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση της σωλήνας 

Corregeteg Φ110 και του καλωδίου ΝΥΥ 5χ16mm2 

∆εν θα αποζηµιωθεί επιπρόσθετα της παρούσας τιµής ο 

προµηθευτής σε περίπτωση που εκτιµά ότι απαιτείται η διάνοιξη 

τοµής µεγαλύτερου πλάτους και η αποκατάσταση της µε την 

χρήση εναλλακτικού µηχανήµατος. 

5. διάστρωση µε άµµο λατοµίου βάθους 10cm (για φάρδος 

χάνδακα 23cm) 

6. επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών βάθους 10cm (µέχρι την 

κάλυψη των προαναφερόµενων 20cm βάθους) - για φάρδος 

χάνδακα 23cm 

7. διάστρωση σκυροδέµατος C16/20 πάχους 15cm µετά του 

σιδηρού πλέγµατος (για φάρδος χάνδακα 23cm) 

8. διάστρωση µε άµµο λατοµίου βάθους 10cm (για φάρδος 

χάνδακα 23cm) 

9. επανατοποθέτηση λίθων ιδίων διαστάσεων µε τους 

υπάρχοντες και πεπαλαιωµένης µορφής (ίδιας απόχρωσης 

χρώµατος) - για φάρδος χάνδακα 23cm 

Τα ακριβή µέτρα µήκους του χανδακιού θα προσδιοριστούν µε κατά την 

εκτέλεση της προµήθειας µέσω επιµετρητικών στοιχείων. 

Η επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τα µέτρα µήκους του παρόντος 

και να εξοφλήσει τον προµηθευτή µε βάση τα επιµετρητικά στοιχεία.  

Στην περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων συνθηκών το βάθος των εκσκαφών 

διαφοροποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως µε την επίβλεψη, ο προµηθευτής θα 

αποζηµιωθεί αναλογικά µε το βάθος των εκσκαφών. 

 

 

9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40χ40 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (Α.Τ.9) 



 

     Κατασκευή φρεατίου επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε διπλό 

χυτοσιδηρούν κάλυµµα δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση όλων των 

υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων υπογείων 

σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας 

συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του 

φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε πάχος 10 

cm  διαστάσεων 40χ40 cm βάθους 70 cm.  

Φρεάτια θα τοποθετηθούν ένα ακριβώς δίπλα στο πίλλαρ, ένα στο σηµείο 

όπου θα τοποθετηθεί ο σιδηροσωλήνας 4΄΄ - κατακόρυφης διέλευσης του καλωδίου 

του δικτύου – όπως επίσης και ένα κάθε 30 µέτρα µήκους της διαδροµής σύνδεσης 

των προαναφεροµένων δυο σηµείων.  

Στην παρούσα τιµή περιλαµβάνεται και το µαντεµένιο καπάκι βαρέως τύπου 

κατάλληλο για την κίνηση οχηµάτων βαρέως τύπου πάνω από αυτό το οποίο θα φέρει 

πιστοποίηση για το βάρος που αντέχει. 

Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την προσκόµιση 

επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

10) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΛΑΡ 

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ Νο2 ΣΕ Νο3 (Α.Τ.10) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα απαραίτητα υλικά που θα 

χρησιµοποιηθούν για την ανακατασκευή της διανοµής του 

υπάρχοντος ηλεκτρολογικού πίνακα – που βρίσκεται εντός του 

χώρου Λιµένα και συγκεκριµένα ανατολικότερα και νοτιότερα 

του Jumbo Καλαµάτας – ήτοι η τοποθέτηση νέου γενικού 

διακόπτη, γενικών ασφαλειών, ρελέ φορτίου και αυτόµατων 

ασφαλειών αναχωρήσεων προκειµένου να καλυφθεί το φορτίο 

της νέας διανοµής που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση του 

κυµατοθραύστη, όπως επίσης κάθε υλικό και µικρουλικό που 

είναι απαραίτητο για την νοµότυπη σύνταξη της Υ.∆.Ε. µε βάση 

τους Κανονισµούς και τα Πρότυπα.  

Το παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση σε 

πλήρη λειτουργία του συνόλου της διανοµής για παροχή 

ρεύµατος Νο3 (3x40A). Τα υλικά που θα προκύψουν από την 

αντικατάσταση των προαναφερόµενων θα παραδοθούν στο 

συνεργείο συντήρησης ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 

 

  



 

 

 

 

 

11) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

(Α.Τ.11) 

 

Στην παρούσα τιµή περιλαµβάνεται η κατασκευή επίτοιχου 

καναλιού από σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 30εκατ(πλάτος) χ 

30εκατ.(ύψος) – όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα – 

χρησιµοποιώντας τους απαιτούµενους ξυλοτύπους.  

Καθ’ όλο το µήκος του καναλιού και πριν από την έγχυση 

του σκυροδέµατος σε αυτό θα τοποθετηθούν βλήτρα Φ14 σε ζικ 

ζακ διάταξη ήτοι µπροστά και πίσω από τον σωλήνα του 

δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου (Coreggeteg) 

Φ63 και πλησίον των ξυλοτύπων.  

Εν προκειµένω στο παρόν κόστος έχει συνυπολογιστεί όλη 

η διαδικασία από την παραγωγή του σκυροδέµατος και µέχρι 

την τοποθέτηση του στο έργο (έγχυση και λοιπά µε τα 

κατάλληλα µέσα), ανεξαρτήτως κόστους χρήσης µηχανηµάτων, 

οχηµάτων και µεταφοράς επί τόπου του έργου, ήτοι δηλαδή η 

προµήθεια µεταφορά, επί τόπου διάστρωση και συµπύκνωση 

του σκυροδέµατος, είτε µε την χρήση αντλίας ή πυρογερανού, 

είτε χωρίς την χρήση των προαναφεροµένων.  

∆ιευκρινίζουµε ότι στα σηµεία που θα τοποθετηθεί κατά 

µήκος του δικτύου το κουτί διακλάδωσης, δηλαδή ανά 30 µέτρα 

– και σε κάθε περίπτωση πάνω από την θέση στήριξης κάθε 

έκαστου φωτιστικού – το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 

τροφοδοσία των φωτιστικών σωµάτων µε ρεύµα, η συνέχεια 

του δικτύου από σκυρόδεµα θα διακόπτεται.  

∆ηλαδή θα διακόπτεται η συνέχεια του καναλιού από 

σκυρόδεµα µόνο στην µπροστινή του πλευρά (βόρεια πλευρά) µε 

αποτέλεσµα να παρέχεται η δυνατότητα στο κουτί διακλάδωσης 

να είναι εµφανές από την πλευρά των τοιχωµάτων του µώλου 

στην οποία θα κατασκευαστεί το δίκτυο του φωτισµού.  

Συγκεκριµένα δηλαδή θα κατασκευαστεί µε την χρήση των 

απαραίτητων ξυλοτύπων µόνο η πάνω και η πίσω πλευρά του 

καναλιού από σκυρόδεµα στα προαναφερόµενα σηµεία, όπως 



ακριβώς φαίνεται και στο σχήµα για λόγους προστασίας από 

βανδαλισµούς - εξηγήθηκε αναλυτικότερα και παραπάνω. 

Επίσης θα κατασκευαστεί κατακόρυφο κανάλι από σκυρόδεµα διαστάσεων 

0,30cm(πλάτος) χ 0,30cm(βάθος) για την προστασία του γαλβανισµένου 

σιδηροσωλήνα 4΄΄ και του καλωδίου ΝΥΥ5χ16mm2 που θα διατρέχει αυτόν, στο 

σηµείο σύνδεσης του υπόγειο µε το επίτοιχο δίκτυο. 

Το παρόν άρθρο θα εξοφληθεί στον ανάδοχο µετά την 

προσκόµιση επιµετρητικών στοιχείων. 

 

 

12) ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Α.Τ.12) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

1. ο καθαρισµός της άνω επιφάνειας του τοίχου στον οποίο θα 

κατασκευαστεί το σκυρόδεµα, από την υπάρχουσα βλάστηση, 

µε στόχο την αποτελεσµατική έγχυση του σκυροδέµατος 

2. η εργασία αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των λίθων που 

υπάρχουν στο κοµµάτι του µώλου που ο τοίχος είναι κάθετος 

στον χώρο του περιπάτου, δηλαδή η ισοπέδωση της άνω 

επιφάνειας του τοίχου, διότι σε 4 µε 5 περίπου σηµεία του 

υπάρχουν αποµεινάρια λιθοδοµής τα οποία δεν έχουν χρήση, 

µιας και ακριβώς από πίσω έχει κατασκευαστεί οπλισµένη 

τοιχοδοµή. Τα συγκεκριµένα σηµεία αποτελούν πρόβληµα για 

την οριζόντια επί του τοίχου τοποθέτηση του κατά µήκους 

καναλιού 30cm(πλάτος) χ 0,30cm(ύψος) από σκυρόδεµα στην 

στέψη αυτού 

3. η εργασία αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των υλικών που 

είναι τοποθετηµένα αυτή την στιγµή στο µώλο Καλαµάτας, ήτοι 

βάσεις φωτιστικών σωµάτων, φωτιστικά χελώνες, σωλήνες 

Κουβίδη, καλωδιώσεις 

4. οι εργασίες τοποθέτησης των σωλήνων δοµηµένου διπλού 

τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ63 επί του καναλιού 

0,30cm(πλάτος) χ 0,30cm(ύψος) από σκυρόδεµα που θα 

κατασκευαστεί στην στέψη του µώλου, 

5. η εργασία τοποθέτησης των καλωδιώσεων ΝΥΥ 5χ16mm2 

επί των σωλήνων Φ63 

6. η εργασία τοποθέτησης των απαραίτητων κουτιών 

διακλαδώσεως συνδέσµων, γωνιών, ρακόρ που είναι 



απαραίτητα για την σύνδεση των καλωδίων ΝΥΥ5χ16mm2 και 

ΝΥΥ3χ1,5mm2 µεταξύ τους 

7. η εργασία τοποθέτησης των καλωδίων ΝΥΥ3χ1,5mm2 εντός 

του σωλήνα Φ25 

8. η εργασία αρµολόγησης του σωλήνα Φ25 µεταξύ των λίθων 

των τοιχωµάτων του µώλου και η κάλυψη της µε το κατάλληλο 

οικοδοµικό υλικό, κατά τρόπο ώστε να είναι ο σωλήνας 

απόλυτα χωνευτός στην λιθοδοµή, προς αποφυγή µελλοντικών 

βανδαλισµών. 

9. η εργασία τοποθέτησης των ασφαλειών για τα φωτιστικά 

σώµατα εντός των κουτιών διακλάδωσης 

10. η σύνδεση των καλωδίων ΝΥΥ5χ16mm2 και 

ΝΥΥ3χ1,5mm2 µεταξύ τους εντός του κουτιού διακλάδωσης 

11. η εργασία τοποθέτησης των βάσεως στηρίξεως των 

φωτιστικών σωµάτων, 

12. η σύνδεση των φωτιστικών σωµάτων µε το καλώδιο 

ΝΥΥ3χ1,5mm2 

13. η εργασία τοποθέτησης ρακόρ Φ63 που είναι κατάλληλα για 

κουτί διακλάδωσης και η σύνδεση τους µε τον σωλήνα Φ63 

που θα έχει τοποθετηθεί εντός του καναλιού 0,30cm(πλάτος) χ 

0,30cm(ύψος) από σκυρόδεµα 

14. η εργασία τοποθέτησης του καλωδίου ΝΥΥ5χ16mm2 εντός 

του γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα των 4΄΄  

15. οι εργασίες τοποθέτησης των σωλήνων δοµηµένου διπλού 

τοιχώµατος πολυαιθυλενίου Φ110 επί εδάφους 

16. η εργασία τοποθέτησης του καλωδίου ΝΥΥ5χ16mm2 εντός 

του σωλήνα δοµηµένου διπλού τοιχώµατος πολυαιθυλενίου 

Φ110  

17. η εργασία ανακατασκευής της διανοµής του Γενικού Πίλαρ 

ηλεκτροδότησης όπως και η εργασία σύνδεσης του τόσο µε την 

υπάρχουσα διανοµή όσο και µε τις καλωδιώσεις του νέου υπό 

κατασκευή δικτύου φωτισµού του προσήνεµου µώλου 

18. οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνεται απαραίτητη για την 

παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία, από το 

πίλαρ µέχρι το τελευταίο φωτιστικό µε τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται οποιοσδήποτε ενδεχόµενος βανδαλισµός του 

δικτύου και η οποία περιγράφεται στα παραπάνω άρθρα αλλά 

δεν συµπεριλαµβάνεται στην τιµή τους. 

 

 

 



13) ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ.∆.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΙΛΑΡ 

ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α.Τ.13)  

 

Στην µελέτη περιλαµβάνεται επίσης η εκπόνηση Υ.∆.Ε. 

(Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη) για την σύνδεση µε το 

υπάρχον πίλαρ της εγκατάστασης.  

Η σύνταξη Υ∆Ε θα περιλαµβάνει και τις λοιπές γραµµές 

τροφοδοσίας του πίλαρ από το οποίο θα εκκινεί η παροχή 

ρεύµατος και θα είναι σε κάθε περίπτωση σύµφωνη µε την 

κείµενη νοµοθεσία. Επιπροσθέτως ο ανάδοχος θα προσκοµίσει 

και σχέδια As Built της εγκατάστασης που θα κατασκευάσει. 

14) ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ Νο2 ΣΕ Νο3 (Α.Τ.14) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η εξόφληση της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για 

την απαραίτητη αύξηση της παροχής ισχύος από Νο2 σε Νο3 

προκειµένου να υπάρξει δυνατότητα τροφοδότησης µε ρεύµα 

των παραπάνω φορτίων που θα απαιτηθούν για τα φωτιστικά 

σώµατα που θα τοποθετηθούν στον προσήνεµο µόλο.  

Το τελικό ύψος της τιµής της αύξησης ισχύος θα 

καθοριστεί από την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ύστερα από αίτηµα της 

Υπηρεσίας και το τιµολόγιο θα αποτελεί αποδειχτικό στοιχείο 

για το κόστος που θα καταβληθεί στον ανάδοχο µέσα από την 

παρούσα µελέτη.  

Εν προκειµένω το ανώτερο ενδεικτικό κόστος αναφέρεται 

στον προϋπολογισµό της µελέτης. Επισηµαίνουµε ότι το αυτό 

κόστος θα προσδιοριστεί µονοσήµαντα µε το τιµολόγιο της 

∆Ε∆∆ΗΕ.Α.Ε. και αυτό και µόνο θα καταβληθεί στον ανάδοχο. 

Μετά από έγγραφη ενηµέρωση της ∆Ε∆ΗΕ Α.Ε. στο Λιµενικό 

Ταµείο Καλαµάτας, το κόστος προσεγγίζει περίπου το ποσό που 

αντιστοιχεί στο παρόν Α.Τ. 

 

 

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ    …./…../2014 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

  

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. 

 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ – ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ – ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ   ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

 

A/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Α.Τ.         

 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ  

1 τεµ 37 400,00 € 14.800,00 € 

 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ – 

ΒΙ∆ΕΣ Ή 

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – 

ΚΟΥΤΙ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ – 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 - 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 

3χ1,5mm2 

2 τεµ 35 17,00 € 595,00 € 

 



3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

∆ΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

CORREGETEG Φ63 

3 mm 1050 1,80 € 1.890,00 € 

 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

∆ΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

CORREGETEG Φ110 

4 τεµ 250 2,50 € 625,00 € 

 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 4΄΄  

5 ΜΜ 4 15,00 € 60,00 € 

 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ NYY 

5χ16mm2  

6 ΜΜ 833 9,00 € 7.497,00 € 

 

7 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΛΛΑΡ 

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΠΟ Νο2 ΣΕ Νο3  

10 τεµ 1 1.200,00 

€ 

1.200,00 € 

 

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

11 mm 1050 9,00 € 9.450,00 € 

 

9 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

12 τεµ 1 1.632,00 

€ 

1.632,00 € 

 



10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ.∆.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 

ΠΙΛΑΡ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

13 τεµ 1 250,00 € 250,00 € 

 

11 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ Νο2 

ΣΕ Νο3  

14 τεµ 1 1.400,00 

€ 

1.400,00 € 

 

               

            ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

39.399,00 €

            ΦΠΑ 9.061,77 €

            ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

48.460,77 €

Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

Α.Τ.         

 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ NYY 

5χ16mm2  

5 mm 467 9,00 € 4.203,00 € 

 

13 ΕΚΣΚΑΦΗ 

ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΜΗΣ ΕΠΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

7 m2 125 7,00 € 875,00 € 

 

14 ΕΚΣΚΑΦΗ 

ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΜΗΣ ΣΕ 

ΨΑΘΩΤΗ 

ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ 

8 m2 125 9,00 € 1.125,00 € 

 

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40χ40 

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

9 τεµ 10 70,00 € 700,00 € 

 

            ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

6.903,00 €

            ΦΠΑ 1.587,69 €

            ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

8.490,69 €



               

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Α 

+ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β 

  46.302,00 

€ 

 

    

ΦΠΑ (23%)   10.649,46 

€  

    

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  56.951,46 

€ 
 

 

 

 

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ    …./…../2014 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

  

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. 

 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 



ΜΩΛΟΥ – ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΥΛΙΚΟ   ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

 

A/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Α.Τ.         

 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ - 

ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ  

1 τεµ 37   

 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΒΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ – 

ΒΙ∆ΕΣ Ή 

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 

ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – 

ΚΟΥΤΙ 
∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ – 

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ25 - 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΝΥΥ 

3χ1,5mm2 

2 τεµ 35   

 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

∆ΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

CORREGETEG Φ63 

3 mm 1050   

 



4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΩΛΗΝΑ 

∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

∆ΙΠΛΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

CORREGETEG Φ110 

4 τεµ 250   

 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥ 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 4΄΄  

5 ΜΜ 4   

 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ NYY 

5χ16mm2  

6 ΜΜ 833   

 

7 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΛΛΑΡ 

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΠΟ Νο2 ΣΕ Νο3  

10 τεµ 1   

 

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ 

ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

11 mm 1050   

 

9 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

12 τεµ 1   

 

10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ Υ.∆.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 

ΠΙΛΑΡ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

13 τεµ 1   

 

11 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ Νο2 

ΣΕ Νο3  

14 τεµ 1   

 

               



            ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

 

            ΦΠΑ 

 

 

            ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

 

Β ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

Α.Τ.         

 

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ NYY 

5χ16mm2  

5 mm 467   

 

13 ΕΚΣΚΑΦΗ 

ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΜΗΣ ΕΠΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

7 m2 125   

 

14 ΕΚΣΚΑΦΗ 

ΧΑΝ∆ΑΚΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΜΗΣ ΣΕ 

ΨΑΘΩΤΗ 

ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ 

8 m2 125   

 

15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40χ40 

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

9 τεµ 10   

 

            ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

 

            ΦΠΑ 

 

 

            ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

 

               

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Α 

+ ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ Β 

    

    

ΦΠΑ (23%)    

  



    

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

   

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ         /           / 

2014 

 

          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ 

ΜΩΛΟΥ – ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΛΙΜΕΝΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ           

 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 Η παρούσα µελέτη αφορά στην «Προµήθειας και Εγκατάστασης» φωτιστικών 

σωµάτων στον προσήνεµου µώλο – κυµατοθραύστη του Λιµένα Καλαµάτας του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας. 

 Ο προµηθευτής κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού θα 

προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 η οποία θα παραπέµπει σε λίστα των 

προσφεροµένων υλικών που προτίθεται να χρησιµοποιήσει και παραπλεύρως θα 

αναγράφεται ο ακριβής τους τύπος, η εταιρία κατασκευής τους και η χώρα 

προέλευσης. Επισυναπτόµενη στην Υπεύθυνη δήλωση θα είναι η «Τεχνική 

Προσφορά» του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία θα περιλαµβάνονται, τόσο τα 

τεχνικά στοιχεία των επί µέρους υλικών, όσο και τα πιστοποιητικά τους. 

Η επιτροπή έχει το δικαίωµα πριν από το άνοιγµα των οικονοµικών 

προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και σε κάθε περίπτωση πριν την 

ανακήρυξη του µειοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει 

διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικά στοιχεία που θα σχετίζονται µε την διασφάλιση της 

ποιότητας των υλικών. Επίσης στοιχεία που θα αφορούν στην συµπλήρωση Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών των προτεινόµενων υλικών και στα λοιπά δικαιολογητικά, ήτοι 

πιστοποιητικά (ISO, CE) και έγγραφα των εταιριών κατασκευής των υλικών τα οποία 

ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο. 

 Σε ότι αφορά τα φωτιστικά σώµατα µέσα στην «Τεχνική Προσφορά» θα 

προσκοµισθεί εγγύηση του κατασκευαστή για την καλή λειτουργία τους και την 

καταλληλότητα τοποθέτησης τους σε παραθαλάσσια περιοχή, στην οποία θα 

αναφέρεται ο προσδόκιµος χρόνος ζωής τους. 

 Θα προσκοµίσει επιπροσθέτως µέσα στην «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή 

αποκλεισµού φωτοτεχνική µελέτη για το φωτιστικό σώµα που προτείνει να 

τοποθετηθεί, η οποία θα πρέπει να έχει παραπλήσια φωτοτεχνικά αποτελέσµατα µε 

αυτήν που επισυνάπτεται στην παρούσα µελέτη. Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων της 

φωτοτεχικής θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισµού. 

 Σε ότι αφορά το υλικό ράγας που θα χρησιµοποιηθεί για την ανακατασκευή 

της διανοµής του υπάρχοντος Γενικού Πίλλαρ Ηλεκτροδότησης, θα προέρχεται από 

εταιρία κατασκευής εγνωσµένου κύρους. Στοιχεία για αυτό θα προσκοµισθούν 



επιπροσθέτως µέσα στον «Τεχνικό Φάκελο». 

 Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των 

υλικών της προµήθειας. Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να προτείνει την 

αντικατάσταση υλικού κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εκτός αν 

προσκοµίσει τα απαραίτητα έγγραφα από τον κατασκευαστή ότι τα υλικά δεν 

κυκλοφορούν πλέον στην αγορά δηλαδή δεν κατασκευάζονται πλέον από το ίδιο το 

εργοστάσιο. Έχουν δηλαδή αποσυρθεί από την παραγωγή. 

  Οι προσφορές δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισµού αν δεν 

καλύπτουν το σύνολο των υλικών και εργασίας του Προϋπολογισµού της Μελέτης. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό 

διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

 Στο τεύχος της µελέτης (µε το οποίο γίνεται η δηµοπράτηση), σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των τευχών, η ισχύς είναι η παρακάτω: 

 

Τα συµβατικά στοιχεία είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 

• Η σύµβαση 

• Η παρούσα διακήρυξη 

• Η υπ’ αρ 13Α/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ µελέτη του ∆ήµου Καλαµάτας  

• Η προσφορά του αναδόχου 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υ. Α. 11389/93 - 

Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 

Β΄185/93), του νόµου 2286/95 και του Ν3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας) καθώς και κάθε άλλης διάταξης που τροποποιεί ή συµπληρώνει την 

προαναφερόµενη νοµοθεσία που ισχύει µέχρι σήµερα και αφορά στην διενέργεια 

προµηθειών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Τα υλικά που θα ενσωµατωθούν στο έργο από τον ανάδοχο της σύµβασης θα 

παραδίδονται παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής πριν από την εγκατάσταση 

τους. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την επιτροπή παραλαβής, 

για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.  

Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον προµηθευτή των 

υλικών πριν από την παραλαβή των υλικών κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει την 

συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των υλικών µε τις απαιτήσεις των επιµέρους 

Τευχών της Μελέτης. 



 Η επιτροπή παραλαβής, σε περίπτωση που το θεωρεί απαραίτητο, έχει το 

δικαίωµα κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης και πριν την παραγγελία 

των υλικών να επανεξετάσει τα στοιχεία που σχετίζονται µε την φωτοτεχνική µελέτη 

του φωτιστικού σώµατος και επιπροσθέτως όσα αφορούν σε διασφάλιση της 

ποιότητας του υλικού, ώστε να διασφαλιστεί το αποτέλεσµα κατά την χρήση του. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 - ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ο ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος για την υπογραφή της σύµβασης και 

να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας, σύµφωνα µε 

το άρθρο 25 της Υ. Α. 11389/93. 

 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µέσα στο συµβατικό χρόνο, ήτοι 3µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης για εύλογους λόγους 

µπορεί να δοθεί µετά από αίτηµα του προµηθευτή στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και 

απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της 

συµβατικής αξίας της προµήθειας παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε 

το άρθρο 26 της Υ. Α. 11389/93. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 

εκτέλεσης της προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της 

προµήθειας ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.       

 

 

        

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Αν η προµήθεια δεν πληροί τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζονται 

ελαττώµατα στα υπό προµήθεια υλικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει µε άλλα που θα έχουνε τα αντίστοιχά 

τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά τα υλικά στο τεύχος της µελέτης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 



Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των 

κειµένων διατάξεων που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Η παραλαβή του υπό προµήθεια υλικού θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή 

παρουσία του αναδόχου.  

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση µέρους των υλικών από τις 

συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές που έπρεπε να έχουν, η επιτροπή παραλαβής 

µπορεί να προτείνει την εξολοκλήρου απόρριψη και την αντικατάσταση αυτών.  

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις εκάστοτε υποδείξεις της 

επιτροπής και δεν προβεί σε καµία ενέργεια που θα έχει στόχο την διόρθωση του 

προβλήµατος που αυτή επισήµανε, εντός της εύλογης προθεσµίας που η ίδια ορίζει, 

θα χρησιµοποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 27,28,29 της Υ. Α. 11389/93. 

 

 

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ    …./…../2014 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

  

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. 

 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 

 


